
Antena GNSS Spectra Precision SPGA Rover

Precyzja i wytrzymałość

Powtarzalna precyzja z submilimetrową dokładnością
Najwyższej jakości zewnętrzna antena GNSS Spectra Precision SPGA Rover posiada 
zaawansowaną technologię redukcji wielodrożności sygnału oraz znakomitą technologię 
śledzenia satelitów o niskiej wysokości, a także sub-milimetrową stabilność centrum 
fazowego.

Kompleksowe wsparcie sygnałów GNSS
Antena GNSS SPGA Rover zapewnia pełne wsparcie dla obecnych i przyszłych sygnałów 
GNSS w tym GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS, Trimble RTX i SBAS. 
W połączeniu z dużą wytrzymałością, antena Spectra Precision SPGA Rover GNSS jest 
długoterminową inwestycją.

SPGA Rover
Antena SPGA jest wysokiej jakości, lekką precyzyjną anteną GNSS dedykowaną do 
precyzyjnych zastosowań RTK. Antena GNSS typu SPGA Rover jest zazwyczaj stosowa-
na z odbiornikami ruchomym, ale może być również wykorzystywana jako antena na 
stacjach bazowych. Minimalizuje ona wielodrożność sygnału, pozwala na wykorzystanie 
satelitów o niskiej wysokości, a także powtarzalność centrum fazowego w milimetrach.

- Kompleksowe wsparcie systemów GNSS, w tym systemów modernizowanych GPS, 
GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS i IRNSS

- Stabilne śledzenie niskich satelitów
- Minimalizuje wielodrożność sygnału
- Submetrowa powtarzalność centrum fazowego
- Kompatybilna z odbiornikiem GNSS Spectra Precision SP90m Base/Rover
- Dodatkowe filtrowanie Iridium i Japońskiego LTE
- Wysoki poziom wzmocnienia sygnału (50 dB) zapewniający niezawodne śledzenie
- 5/8 '' - 11 punkt mocowania ze stali nierdzewnej

Główne cechy:
- Zoptymalizowana dla zastosowań 

jako stacja bazowa oraz odbiornik 
ruchomy

- Śledzenie satelitów poniżej 

5^ maski elewacji

- Redukcja sygnałów odbitych

- Powtarzalność centrum fazowego 
poniżej milimetra

- Filtrowanie Iridium oraz 
japońskiego LTE



Specyfikacja Techniczna

• Szerokie pasmo śledzenia częstotliwości GNSS, w tym:
- GPS: L1, L2, L5
- GLONASS: L1, L2, L3
- Galileo: E1, E2, E5, E6
- BeiDou: B1, B2, B3
- IRNSS: L5
- SBAS: WAAS, EGNOS, QZSS, Gagan, MSAS 

i Trimble RTX
• Wysokiej jakości śledzenie sygnałów, 

nawet poniżej 5 stopni
• Czterokątna budowa anteny zapewnia stabilność 

centrum fazowego oraz wzmacnia polaryzację
• Złącze sygnału TNC żeńskie
• Mała średnica anteny w celu zmniejszenia obciążenia 

wiatrem
• 5/8 "- 11 punkt mocowania ze stali nierdzewnej
• Zasilana przez odbiornik GNSS za pośrednictwem 

kabla koncentrycznego
• Zaawansowany wzmacniacz LNA (niskoszumowy) 

w celu zmniejszenia zagłuszeń przy użyciu nadajników 
o dużej mocy i wzmocnienia sygnału o wartości 50 dB 
zapewniających niezawodne śledzenie w wymagających 
warunkach terenowych oraz przy długim odcinku kabla

• Dodatkowy filtr irydowy powyżej 1616 MHz umożliwia 
montaż anteny nawet 20 m od nadajnika irydowego

• Dodatkowy japoński filtr poniżej 1510 MHz umożliwia 
montaż anteny nawet 100 m od japońskiej wieży 
komórkowej LTE

Charakterystyka środowiskowa  
• Temperatura pracy: - 40 ºC do + 75ºC
• Wilgotność: względna 100%, pełna szczelność
• Wstrząsy i wibracje

- Wibracje: MIL-STD-810-F na każdej osi
- Wstrząsy: MIL-STD-810-F 40g 11ms
- Upadek: 2 m na beton

• Zgodność: RoHS

Charakterystyka fizyczna 
• Wymiary: 16,5 cm x 7,6 cm

Zasilanie 
• Napięcie wejściowe: 3,5 V DC do 20 V DC
• Wąskie pasma (1555 do 1559 MHz): > 6,4 V DC do 9 V DC
• Szerokie pasma (1525 do 1559 MHz): 3,5 V DC 

do 6,0 V DC i 9,4 V DC do 20 V DC
• Prąd wejściowy: 125 mA
• Wzrost sygnału: 50 dB
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Informujemy, że wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do broszury, w szczególności do zawartych w nim zdjęć, tekstów, opisów stanowią wyłączną 
własność firmy NaviGate sp. z o.o. i objęte są ochroną prawnoautorską. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie oraz wykorzystywanie 
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Firma NaviGate Sp. z o.o. dołożyła wszelkich starań, aby dane techniczne podane w broszurze były prawidłowe. Firma NaviGate Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne błędy lub braki w specyfikacji. Z uwagi na ciągły rozwój technologiczny specyfikacja może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego 
powiadomienia. W celu uzyskania pełnej informacji o produktach oferowanych przez NaviGate Sp. z o.o. prosimy o kontakt z działem handlowym. 


